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Nur Bonon por Nia Movado oni povas aŭ- 

guri el tiom da esperplenaj novaĵoj, kiujn 

liveras al Ni la Esperanto-Gazetaro.
Jam du jarojn oni instruas Esperanton 

en la mezgradaj lernejoj de Bulgario, laŭ 

decido de la Ministerio de Popola Klerigo. 
En Ĉinio, kie estas miloj da junaj E-paro- 

lantoj, oni amase lernas Esperanton en Ĉi- 

uj anguloj de tiu vastega lando. Kongresoj 

kaj Renkontiĝoj de Esperantistoj plimulti- 
ĝa3 tra la tuta Mondo. En Irano ankaŭ oni 
daŭrigas instruadon de Esperanto al amasoj 

da interesiĝantoj. En Hindujo kaj Afriko 

ekburĝonas promesplena Esperanto- Movado. 

En Nia Provinco, en tiu Ĉi anguleto de la 

Terglobo, Asturio, ni sukcesas interesigi 
pri Esperanto centojn da personoj, dank "al 

senlaca deĵorado en la Stando ESPERANTO de 

"Mercaplana". Nia Movado komencas etendiĝi 

al la tuta Provinco kaj Kurso de Esperanto 
por Komencantoj ĵus malfermiĝis en Avilŭs, 

ktp., ktp., ktp.
Sed... Nur Malbonon oni aŭguras el la 

novaĵoj, kiujn oni aŭd-leg-spektas per la 

ĉiutagaj radi-ĵurnal-televid-informoj live- 

rataj al ni far Naciaj kaj Internaciaj Age- 

ntejoj.
La komenciĝinta dislokado da tiaj fifa- 

maj mezdistancaj raketoj "Pershing 2" kaj 
"Cruisse", grave minacas la PACO-n en EŬro- 

po. En Libano, samkiel en Irano - Irako kaj 
Ĉadio oni daŭra militas. Latenta mili tosta- 

io regas en Centro-Ameriko... ktp., ktp.

Ci lastaj novaĵoj kunpuŝiĝas kun Nia 

Movado. Esperanto kaj Milito ja estas morn- 
kontraŭdi roj.

Tiaj estae Niaj prognozoj por 1.984,

k ADONIS
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KRONIKO PRI ANTAUKURSA PRELEGO

En la 20® de pasinta Januaro , tra 

fenestro de unu el la multaj kampara j 

domoj, kiuj gajigas la ĉirkaŭaĵon de la 

aŭtoŝoseo interliganta Ĥifionon kun A- 

vileso, iu sinjoro distriĝe rigardadis 

sur la senĉesan fluadon de ĉiaspecaj 

veturiloj irantaj ambaŬdirekte. Estis, 

proksimume, la sepa kaj duono vespere, 

pluvetis kaj jam nokta obskuro re gi s 

super ĉio tera. Subite, la viro ekkri- 

is: "Dio sankta !!! Mi tion ne kapablas 

kredi !" • Je tiu lia ekkrio, lia ed- 

zino ektremis kaj hastis al la fenes- 

tro, ekrigardis eksteren kaj timige de- 

mandis: "Ki...kio okazas ?"• Vi tutcen- 

te min ne kredos - li respondis -, sed 

mi ĵus vidis flugantan teleron sur la 

aŭtovojo. Ĝi kvazaŭfulme iris al Avile- 

so, lertege, preterpasante ĉiajn ve- 

turilojn !!..."

Sed li eraris... Ne temis pri flu- 

ganta telero. Temis nur pri la aŬtomo - 

bilo de mia kara frato kaj samideano - 

Adonis. Mi tion povas certigi, ĉar mi 

tiam veturis kun li por prelegi pri Es- 

peranto en la Aktosalono de la ŝparka- 

so de Avileso, fcie, kelkajn minutojnan- 

taŭ la difinita komenchoro,la 8»vespere, 

sub la sankta signo de 1‘espero, 

kolektigis multaj geaŬdantoj 

por ekkoni ion pri 1«afero, 

kiun vartas ni, la esperantoj.

Je nia alveno tie, ni estis akcepti- 

taj de S-ro Victor URDANGARAY ARGUELLES,

direktoro de la Art- kaj Metilernejo de 

Avileso, institucio organizinta la prele- 

gon kaj kurson de la Internacia Lingvo iom 

poste komencotan sub gvidado de nia s-ano 

el ĤiRono Santiago NULAS GALLEGO. Tiu Ĉi, 

Adonis kaj mi mem estis preskaŭ tuj inter- 

vjuitaj, dum iom longa tempo, de S-ro AL- 

VAREZ-BUYLLA, ĵurnalisto de "La Voz de A- 

viles", kiu jam estis atendante nin tie 

(La intervjuo aperis en la numero de la 

22® de Januaro, en fakte tuta paĝo 59)» 

Samideano MULAS kaj plenmano da gesamide- 

anoj agemaj kaj entuziasmaj estis alvenin- 
taj, en aliaj du aŭtomobiloj, de ĤiRono . 

Dankinda afero !!

Tuj post la fino de la intervjuo,s-ro 

URDANGABAY, s-ano MULAS kaj mi iris al la 

podio kaj, post prezentparoladeto de s-ro 

URDANGARAY, komencis la prelego, kies te- 

mo estisi "Una solucion: el Esperanto " ( 

"Unu solvo: Esperanto"). Giaj unuaj vortoj 

altiris la atenton de la geĉeestantoj al 

la ekzistado de lingva problemo, por poste 

reliefigi la neoeson de helpa internacia 

lingvo kaj la grandan avantaĝon de Esporan- 

to tiucele. Ehestis malgranda rigardo al 

la diversaj provoj faritaj en tiu kampo . 

Komparo estis farita de. Esperanto kun la 

oeteraj eblaj helplingvoj, ĉu montintaj , 

ĉu vivantaj, evidentigante la superecon - 

de Esperanto el la vidpunktoj de la faoi- 

leoo kaj la neŭtraleco. Je la fino de la 

prelego, eksplodis forta aplaŭdado (kiun 

mi tre varme dankas Ĉi tie).
X"



Venis tuj poste la kolokvo, kaj dum 

iom longa tempo mi estis bombardita 

per demandoj,kiuj pruvis, ke la prelego 

vekis la intereson de la gedeestantaro. 

La persono, kiu pli da demandoj direk- 

tis, estis junulo, kiu diris, ke li - 

reprezentis tie dudekon da gejunuloj,al 

kiuj li devis poste raporti pri la en- 

havo de la prelego. En la respondoj mi 

ostis helpata fojfoje de s-ano MULAS 

kaj eĉ du-tri samideanoj sidantaj in- 

ter la publiko kontribuis, de siaj fo- 

teloj ( koran dankon al ili ĉiuj !! ) • 

La plej stranga demando, kiun mi aŭdis, 

estis jena: "Kian rilaton havas Esperan- 

to al anarkismo ?”. Ĉar jam dirite es- 

tis, ke Esperanto estas universala lin- 

gvo, mi konjektas, ke la demandanto ne 

konsideris anarkismon kiel apartenantan 

al nia mondo ( Aŭ...? ). Sed la demandoj

estis ĝenerale saĝaj.

Notinde estas, ke la junulo pri kiu mi 

parolis iom supre diris, ke samtempe kiel 

nia prelego okazis koncerto pri Beethoven 

en la urbo, kio malebligis multe pli gran- 

dan ĉeestantaron. Sciate, avilesanoj estas 

ĝenerale grandaj muzikamantoj ( Beethoven, 

mi petas: Ne plu malhelpu nin!! )

Finiginte la kolokvo kaj ĉio alia , mi 

reiris al la fluganta tel... Pardonu ! Al 

la aŭtomobilo de mia frato por hejmeniri . 

Kaj birdeto parolema diris al mi, ke la 

sinjoro pri kiu mi parolis komence de tiu 

ĉi kroniko diris, malmultaj minutoj poste: 

"Malbenit... !! Marinjo ! Jen la marsanoj 

fulmis denove, ĉifoje al ĤiRono !!!" •

( Kie ni, cetere kaj feliĉe alvenis - 

bonorde ).

ALCIBIADO

LA FELGUERA, 1984/01/31

* X

la kvin pintoj de

s-ro JAM

X X
(daŭrigo de paĝo 5)

Doninte al ĉiuj supra' menciitaj deliktuloj po kvin batojn per 
la verda stelo, ili estis liberigitaj.

Nun niaj policanoj serĉadas s-ron GI, kiu neklarigeble forestas antaŭ 
en la linio 2- de la maldekstra kolumno de la paĝo 6.

En la 8* * de Februaro 1.9842 LA KGMISAR0

Al. ZIBJADO

MATERIALOJ PRI UZBEKISTANO SERĈATAJ '

Samarkanda Esperanto-Klubo kunlabore kun la regiona filio de 

Uabeka Amikeca Asocio organisas oktobre 1984 la internacian ekspo- 
Zioion « UZBEKISTANO TRA LA OKULOJ DE EKSTERLANDANOJ", deditltan 

al 60-Jariĝo de Uzbeka SSR. Tiucele estas kolektataj eldonitaj 
eksterlande tiulingvaj tiutemaj libroj, revuoj, tagĵurnaloj, verkoj 
de uzbekaj autoroj, fotoj, plakatoj, pentraĵoj, versoj, kantoj 

kaj ciuj ceteraj alilandaj materialoj pri Uzbekistano. Estas aten- 
dataj ankaŭ leteraj kun vojaghimpresoj pri Uzbekistano, publikigo- 

taj en nia nacilingva gazetara.
• Ni petas tiulandajn esperantistojn helpi nin per sendado de 

konvenaj materialoj aŭ' per aperigo de oi-tekato en nacilingvaj 
kaj esperantlingvaj periodaĵoj.

Al oiu helponto ni sendon respondleteran kaj laudezirajn 

uzbekajn memoraĵojn.
Bonvolu sendi oion plejeble baldaŭ al:

INTERKLUBO "ESPERANTO"

SU - 1VKKK) Samarkando 
Glavpoctamt, abon. ja. 76 

Uzbekistano, USSR

Anticipajn dankojn al ciuj kontribuontoj 1 
Represo kaj nacilingvaj «nnnctradukoj petataj !
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26» de la dekstra kolumno

ARESTITA EN LA PAGO 5

kaj

fiagojn mi sciigas jene:

ARESTITAJ EN LA PAGO 3

ko-

kiu uzurpas la oficon de s-ro EN en la linio 78 dy tiu

OFICIALA KOMUNIKO

litero "r" in-

La llngvopolica taĉmento "Zamenhof", dum- sukcesa deĵorado

teritorio de ‘'HELECO”, distrikto de ties numero 34, arestis la deliktulojn,

nomojn kaj fiagojn mi sciigas jene:

ARESTITAJ EN LA PAGO 1

La paro nomata K.S., kiu uzurpas la postenon de la paro K.C. en la li-.

AR E S T!TA EN LA PAGO 3

. MANPLENO, kiu akaparas, en la linio 7», la taskon de lia paren-

S-ro PLENMANO.

La tih; KIEL, kiu neleĝe situas en la komenco de la linio 9?

ARESTITAJ EN LA PAGO 9

La t.n. DEĴORO, kiu eniris en la linion 8-an sen la deviga supersigno

La t.n. EKKIU, kiu deĵoras en la linio 14» sen la necesa

la dua litero "k" kaj la litero ”i'

ARESTITAJ EN LA PAGO li

La t.n. MAKARONIOJ, kiu sin prezentis en la linio 9» sen la deviga fi-

najo "n'

La t.n. ILI, kiu agas seme en la linio 10».

La t.n. RESTANTAN, kiu uzurpas la metion de s-ro CETERAN en la 1 in io j

16» kaj 17».

La taĉmento "Verdastelo" ekdejoris finfine ekster la teritorio de "HE-

LECO", kaj jen la rezultoj de ĝia unua agado, okazinta en la teritorio de

*En la n-ro 259 de "Boletin" oni arestis la deliktulojn, kies nomojn

La t,n. JU8ILEAN, kies Ĉeesto en la on la linio 50 da la meldekstra

lumno eetas kontraŭleĝa, krom nenecesa pro ĉeesto de s-ro DATREVENON.

sa-

»»



5 Cte!
56 ttei
56 ma kolumno. Cte!
® ejis
Fh ARESTITA? EN LA PAGO 5.

56 La t.n. TELEGRAFO, TELEFONO; FILMO, RADIO, TELEVIDO. VIDEOBENDO, SATELITO?,

KOMPUTILO, MULTA? kaj ALIA?, kiuj’ aperas en la linioj 472, 482 kaj 492 d® la mai- (tei 
cŝ

56 dekstra kolumno sen la deviga finaĵo ”n".
S) w tte!

La t.n. ĈAR, kiu uzurpas la postenon de- s-ro KE en la linio 292 de ja deks- r™
® ..t.ra kolumno.

ARESTITA? EN LA PAGO 6
56 (tei
56 La t.n. MODERNA kaj DEKLARO, kiuj deĵoras en la linio 283 de la maldekstra tte!
56 kolumno sen la deviga finaĵo "n".

56 ARESTITA? EN LA PAGO 12
55 
® La t.n. l-an kaj 30-an, kiuj neleĝe uzas la finajon "n" en la 4? kaj 52 li- ttei

nioj' de .la titolo de la raporto.

La t.n. OE, kiu, en la linio 31- de la dekstra kolumno, uzurpas la ofico rfe

56 s-ro DA. Cte!

56 A
rci ARESTITA? EN LA PAGO 14

ro
La t.n. DE, kiu uzurpas la metion de s-ro DA en la linio 29§ de la dekstra

56 kolumno.

La t.n. EGIPTANO?, kiu, en la sama linio, akaparas la taskon de s-ro EGIP- Cte!

TO?.

ARESTITA? EN LA PAGO 17£s)
La t.n, KONGRESA, kiu deĵoras en la linioj 55 kaj 62 de la dekstra kolumno

tsi
56 sen la deviga finaĵo "n*.

La t.n. DOKUMENTARO, kiu agas same en la linio 69 de la sama kolumno. CS
a
56 ARESTITA? EN LA PAGO 18 68
lŝ) 
ro

La t.n. SEKVE, kiu uzurpas la rolon de s-roj TU? kaj POSTE en la linio 242

56 de la maldekstra kolumno.

56
® La t.n. KUNVENO, kiu ĉeestas en la linio 332 de la dekstra kolumno sen la

deviga finaĵo "n".
<s)

La t.n. GVIDATAN, kiu aperas kontraŭleĝe ornamite per la finaĵo **n” en la -

® linioj 342 Raj 350 de la sama kolumno.
56 Cte!
® ARESTATA EN LA PAGO 20

S) La t.n. MANE, kiu uzurpas la lokon de s-ro ĈEMANE en la linio 9e de la deks-

56 tra kolumno. Csi
® CS
56 ARESTITA? EN LA PAGO 21 Cte!

La t.n. MULTNOMBRA kaj OKAZINTA, kiu prezentiĝis sn la linio 172 de la deks- Cte!
OA)
56 tra kolumno son la devige finaĵo “n”.

© (daŭrioo en Defio 31 tte»



KONCIZA HISTORIO DE LA ESPERANTO-MOVADO EN ASTURIO

La Esperanto-Movado en nia regiono naskiĝis 
Gijĉn, kaj 
la antikva

dum la jaro 1.904®«
estis nomata «ASTURA
strato «Los Morales”

Ĝi komenciĝis en la Katolika Centro de 
ESPERANTO ASOCIO”. Gia sidejo estis en 

nomata Sankta Bernardo.nun

to,
La grupo estis fondita de kelkaj

S—ro Francisco Menĉndez Rfia, estis elektita de 26 grupanoj 
jaro 1.911®; estis kreita alia grupo en la Laborista Ateneo
grupo apartenis sinjoroj Alfredo Villa Villa, Juan Fernandez., Francis- 

Fraga kaj Eduardo Castro, poste eminentaj esperantistoj, kiuj estis 
instruistoj de la kursoj por disvastigo en ĉi tiu Ateneo.

En la jaro 1.9O9s okazis la unua Internacia Kongreso en Hispanio , 
5® en la mondo. Honora Prezidanto estis la reĝo Alfonso la XIII®.

Tie ĉeestis la Prezidanto de "ASTURA ESPERANTO ASOCIO” kaj unu - 
reprezentanto de la Laborista Ateneo, kie jam komenciĝis intereso pri 
la internacia lingvo saĝe. En la citita Ateneo estis fondita la Blindu* 
la Grupo Esperanto. (Ĝia prezidanto estis Manuel 
fondita en Hispanio, eble ankaŭ en la mondo, ĉar 
ranto ekzistas neniu ĝis la jaro 1.912®.

Pro la unua Mondmilito, la Esperanta Movado

eo
la

la

Blanco Chico), la unua 
en la analoj de Espe -

fct 
fc' 
fci 
fcŝ 
ifcs 
fcs 
fci 
fce 
fcŝ 
fe 
lfe 
ife 

entuziasmuloj• La unua prezidan-^! 
En la fe 

fe
Al ĉi tiu

fe 
fti 
fe 
fe 
V- 
fe 
fe 
fe 
.fe 
v- 
fe 

.fe 
fe 

■fe 
fe 
fe 
fe 

malfortiĝis on Asturio fe 
fe 

same kiel en la tuta mondoj malgraŭ tio estis eldonitaj du revuoj. Unu, fe 
titolita "DIAGONALO", aperis en la monato Novembro de la jaro 1.9178 el-fe 

fe 
donita monate} giaj redaktoroj estis Francis F. Braga kaj Alfredo Villa.fe 
Ci tiu revuo enhavis malgrandan vortaron kun esperantaj radikoj kaj ega-^ĵ 
laj vortoj en la hispana kaj astura lingvoj. La alia revueto estis «BUL-fc?
TENO" de la Esperanto-Grupo Ateneo de Gijĉn, kies unua numero aperis en 

la jaro 1.931»» dum la monato Januaro. Gia redaktado estis gvidata -fcj 
kolektiva grupeto el samideanoj apartenantaj al la Ateneo.

Antaŭe, en la jaro 1.920®, osti» fondita la "ESPERANTA GRUPO" en 
ĉefurbo Oviedo. Cefa aktivanto estis la komandanto Jimĉnez Mora, kiu do-*v 
nis grandan impulson en la tuta regiono al Esperanto. Poste, en la jaro 

1.929®» okazis 8® Hispana Kongreso de Esperanto ekde la 14® ĝi® la 18® 
de Septembro, en la ĉefurbo Oviedo. La solena fermo okazis en Gijĉn. Al 
ĉi tiu solenaĵo ostie invitita la princo Jaimo, kiu kun lia ĉeesto re -

en
de fca 

fcŜ 
fci 
fc< 
fcŝ 
fct

fc* 
fc: 
fc*
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liefigis
Pro

fo 
la sukceson.

la lia Mondmilito denove la E-movado malprogresis, la grupoj 
interkomunikiĝi kun aliaj fremdaj societoj, precipe la eŭro- - 

reaperis la movado.Estis
ne povis
paj grupoj. Inter la jaroj 1.931« kaj 1.936«,

^kreitaj novaj grupoj, la disvastigon de la lingvo oni faris per multo- 
^nombraj kursoj, en diversaj lokoj en Gijĉn, kiel la KOMERCA ASOCIO DE 

^VENDISTOJ apartenanta al la Sindikato U.G.T., "Mariana", Juneco kaj La- 
borista Ateneo•

Ĉi tiuj lokoj gvidis Esperantajn kursojn la instruistoj Amado, 
Menĉndez kaj Alfredo Villa, respektive, disvolvante grandan a-

En
Alberto
gadon favore al E-movado, tiel en elementaj kiel en superaj kursoj.

Dum la jaroj 1.936® ĝis 1.948®, Esperanto estis malpermesita en 
Hispanio far la antaŭa reĝimo. La kaŭzo estis la favora pozicio al la 
respublika reĝimo, de la estinta Nacia Esperanto Federacio, tiamaniere 
dankante ĝin pro la apogo de la estraro al la E-movado. Ekde tiara, en 
la jaro 1.951« kaj triafoje, ĝi elmergiĝis kun nova suko kaj puŝanta.

En Gijĉn, nova grupo prenis la iniciativon kaj organizis la 16-an
* “ ‘ . dum mona£O julio,ek-

Ĉeestis 385 geesperantistoj ,

estis kreitaj novaj grupoj : 
la gvidantoj fratoj Alcibiades

En la jaro 1.959fl nia grupo integriĝis al la aktivecoj de la Ate-
Jovellanos, kaj estis nomata "GRUPO ESPERANTISTA JOVELLANOS”. Apar-

, k.a. La profesiu- 
de la komunikado landis ĉi tiujn aktivecojn kaj la ekspozicioj es- 
vizitataj de amaso da personoj.

Hispanan Kongreson de Esperanto en ĉi tiu urbo, 
ĝ de la 23a ĝis la 27ŝ, la jaron 1.955-an.

40 el ili eksterlandanoj.
Kb

Ankaŭ en aliaj lokoj de nia regiono
^en El Entrego, "LA VERDA KOLOMBEJO", sub
Kb

kaj Adonis Gonzalez Meana.

sj^neo
Altenis al ĝi 29 socianoj. Estis organizitaj diversaj aktoj, ekzemple eki 
^pozicioj de ĵurnaloj de la tuta mondo, murkalendaroj 
ŜSlloj 
® / 
i3)tio
& 
$

kelkajn fojojn superbordiĝitaj pro granda nombro da gelernantoj.
'« fa

urbo Mieres, en la ja- fa 
ro 1.970a , dum la tagoj 18/23« de Julio. Ĉi tiu Kongreso estis patro- 
nita de la estraro de la Urbodomo, kun plena apogo do ĝia Urbestro,S-ro fa
Guillermo Lorenzo«Dank1al ĉi tiu kongreso naskiĝis grupo nomata "VERDA 
HEJMO”, kies prezidanto estis la samideano C&ndido Cicnfuegoa Barberi.

Ciujare oni gvidas kursojn por disvastigo de la internacia lingvo,

La 3©fl Nacia Kongreso de Esperanto okazis en

fa
fa

w fa

__________________ ________ ___ •• fa
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La ĉeestantoj atingis: la nombron de 279 samideanoj, 5 ®1 ili es- 

fremduloj.
Nun, la astura Esperanto-movado estas centrata en urbo Gijĉn sub 

la protekto de la Astura Esperanto-Asocio, integriginta al la Katedro 
«Jovellanos" de Universitata Disvastigo•La titolo "ASTURA ESPERANTO ASO 

§ CIO", estas kiel omaĝo al la unua Esperanto grupo fondita en Gijĉn (en 

la komenco de Ĝi tiu rakonto jam citita). Ci tiu grupo havas propran - 
juramenton. Estis aprobitaj ĝiaj statutoj en la jaro 1.979®•

En la sama jaro 1.979® Gijĉn estis la sidejo de la 39® Nacia Kon- 
greso de Esperanto, kun granda sukceso. La 375 ĉeestantoj, el malsamaj 

provincoj kaj eksterlandanoj, partoprenis en ĉiuj aletoj aranĝitaj *— 
pro tiu kaŭzo: la solena malfermo, prelegoj, kunvenoj, inaŭguro de la 

strato dediĉita al Esperanto, ekskurso al Covadonga, kie ili ceestis — 
la Diservon en la Baziliko, 
esperanta lingvo. Ankaŭ oni 
Reĝino de nia montaro". Dum 
Labora Universitato la polifonia Soro "Anselmo Solar" kantis la popolan' 
kanzonon:; "Asturio patrujo amata"ĵ-en^Esperanto. I

tis

kie 3.0 jaraĝa infanino legis evangeliojn en 
kantis la unuan fojon la himnon: «Benita - 
la arta vespero en la teatro de la tiama -

tai 
ta 
Cti 
ta 
ife 
fe 
fe 
"i

Cti 
;fe 
!ta 
ife 
fe 
fe 
fe 
■fe 
fe 
fe 
fe 
fe 

fe 
fe 
fe 
fe 

• fe 
fe 
fe 
fe

La nuna prezidanto de nia grupo estas s-ro Santiago Malas Gallego, fe

dum kelkaj jaroj estis fakte la sola aktiva esperantisto en nia ur-fe 
fafe gvidinto de pluraj esperanto-kursoj.

Nun okazas diversaj kursoj de Esperanto en malsamaj studĉambroj deta
urbo, Katedro de Universitata Disvastigo, Nacia Lernejo "Reĝo Pela— 

kaj stevardina lernejo "Formatik". ta
taNia organo "HELECO" aperis je la monato Junio de la jaro 1.976®, 

eldonita de nia grupo kaj farita per multobligilo. Unue ĝi konsistis elta
* ta8 folioj, kaj nune el 10 folioj. Gia enhavo konsistas el diversoj ternoj^; 

kulturo, rakontoj, "Nia Anteno", 1 
ri, eksterlanda sekcio kaj amuzaj 

sendata

§)

s?)

S)
S)

s
S)
S)
S)

®1
Si
S)
a
Si
Si)

Si)
SS)

S)
S4)

sa
Si

Si>
&
;-v
&
S)
S)
S)
1________________ ____ _____

kiu
bo,

nia
yo«

humuraĵoj, distraĵoj, receptoj por kui-ta
Ai kunlaborejoj.

i al la tuta mondo, senpage, same kiel Jb

Federacioj, ktp. ta
ta 
ta

Ci tiu revueto estas
naciaj grupoj, fremdaj 

Dum* la pasinta Nacia 

de la sekcio I.L.E.I. ]

al

ta
ĝis al ĝi pokalon, pro la sama motivo

I kluboj,
i Kongreso en Malaga, la revuo estis distingi»

per Diplomo, kaj la Sparkaso de Alicante alju- v' 
ta 
fe 
fe 
fe JULIO ARGUELLES y;
fe 

■r fe
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Q legas tion, mi tuj pensas,ke krizo ne 
0 ekzistas. Kio vere ekzistas estas mia-

pzJ ptJ pd pj J rHpS

Cu vere estas hriz.o ?

Antaŭ kelkaj monatoj okazis en 
Madrido renkontiĝo kun la plej presti- 
ĝaj ekonomikistoj de la motido,venintaj 
de la nomata libera merkato,por pris- 
tudi la nunankrizon kaj ĝian eventua- 
lan solvon. La konkludoj ne estis tre 
esperigaj. Mi rle deziras ripeti ĉi tie 
tion, kion sendube vi jam- legis en la 
Ĵurnaloj de tiuj tagoj. Tamen permesu, 
ke mi skize menciu iujn eldirojn d e 
fama usona ekonomikisto. Li almenaŭ 
sincere konfesis: ĉi' tiu- krizo ĝis nun 
ne estas komprenata de ni, kaj se ni 
ĝin ne komprenas, malfacile oni povas 
trovi ĝian solvon, eĉ ni ne povas, an- 
taŭvidi, kiam ĝi finiĝos. La vero es- 
tas, - li aldonis - , ke la nuna kri- 
zo havas malsimilajn karakterizaĵojn 
©1 tiuj jam konataj, tamen - li daŭre 
aldonis - ... se ni... kaj li komen- 
cis eksponi diversajn vidpunktojn, 
kiuj sendube donos bonajn rezultojn 
post kelkaj jaroj. Kaj, kion ni povas 
fari, ordinaraj homoj, se tiuj inte- 
lektulegoj kaj spertaj sinjoroj pri ĉi 
tiu grava faceto de la. vivo ne scias, 
kion fari ?

Minimume la unua demando,kiun mi 
prezentas al mi estas la jena:ĉu vere 
esta: 
tas 
ni.

is krizo ? Verŝajne la demando as- 
iom stulta, se ni rigardas ĉirkaŭ

tas
Tamen, por la subskribinto ne es- 

krizo, nek ekonomia nek labora.
Kiam mi legas revuojn aŭ ĵurna- 

lojn, mi’ informiĝas pri la dibcĉadoj 
de iuj personoj, kiuj elspezas monon 
senmezure, ili ja forĵetas la monon 
tiom kaprice, ko foje mi pensas,ĉu ili 
ne estas frenezaj ? Estas aliaj per- 
sonoj aq la Jam menciitaj diboĉuloj, 
kiuj vivas en luksegaj domoj kaj estas 
ĉirkaŭataj de la plej grandaj banala- 
ĵoj, kiuj esta ege multekostaj. Estas 
aliaj aŭ tiuj samaj, kiuj havas astro- 
nomiajn bankokontojn, ktp.Nu, kiem mi 

opinie tre malbonega distribuado de 
la rento.

Aliflanke, kion oni povas diri 
pri la granda elspezado de mono por 
aĉetado de armiloj ? Evidente, oni 
devas esti tre riĉa por elspezi tiujn 
monsumojn. Do, en tiu aspekto, ankaŭ 
ne estas krizo, tute simple oni in- 
vestas la monon por negocoj ne rento- 
donaj. Oni povas kompreni,ke ĉi tiuj 
elspezoj estas eviteblaj', kaj ke se 
oni’ investus la monon por industrioj 
ne ekzistantaj en nia lando, sendube 
la krizo ne ekzistus. Tial, la krizo 
estas konsekvenco de nia malbona eko- 
nomia organizado.

•Sen timo al eraro, ni povas kon- 
kludi, ke se iuj sin joro j,multa j sin- 
joroj, elspezas ĉion senpripense, kaj 

. aliaj suferas ekonomiajn diskrimina- 
ciojn, kio vere ekzistas estas seve- 
ra kaj maljusta socia distribuado de 
la rento, kiun nepre generas la labo- 
ro, en bone organizita socia ekonomio.

De ĉiu estas konata, ke la eko- 
nomiaj fortoj centriĝas en aro da per- 
sonoj, kiuj liaj propraj interesoj 
distribuas la ekonomion, kaj konse- 
kvence decidas pri la sorto de mul- 
taj homoj. De, la ekzistanta ekonomia 
krizo estas, simple, malbona crnani- 
zado de la financaj rimedoj,kies mal- 
bonan rezulton suferas la popolo. E- 
ble iu el vi povas aldoni, ke iuj e- 
konomiaj fortoj fiaskas, ekzemplein- 
dustrioj, bankoj, ktp. Tio ja ne es- 
tas fiaskoj, sed 
de la 
nomia 
krete 
lukto 
kato.

Don ekzemplo: en tiu kastilia vi- 
laĝo, kie mi naskiĝis, Ĉiu loĝanto 
posedis pecon da grundo. Hodiaŭ 1 a 
tuta kulturebla tereno apartenas al 
kelkaj terposedantoj, tigi multaj vi- 
laĝanoj devis, vole aŭ ne vole.elmi-

J pd |-J r^Jr^l r=J'f=3'ĤJn=3 n Jj-TfEJ r • 7-'1,

simpla translokiĝo 
financaj risortoj aŭ de la eko- 
povo de unu loko al alia, kon- 
estas la rezulto de tiu sovaĝa 
en la nomata ekonomio de rner-
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la ekonomian distribuon, kio ankaŭ
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gii. Kial oni toleras 
de la ekonomio en iuj 
aliaj devas suferi la

Oni povas paroli

tiun amasigon 
personoj, dum 
konsekvencojn? 
pri krizo,kl-

am en komunumo juste socie regata,la 
diversaj branĉoj el kiuj konsistas 
la ekonomio ne funkcias, kaj la ko- 
munumanoj egale suferas la malfaci- 
lajn cirkonstancojn. Sed en socio, 
kie ekzistas sinjoroj ĝuantaj nekal- 
kuleblajn luksojn: socio, kiu els- 
pezas la monon por akiri senutilajn 
armilojn, dum aliaj apenaŭ povas a- 
kiri la plej urĝajn kaj elementajn 
rimedojn por pluvivado, fakte tio ne 
estas socio en krizo, tio ja estas la 
plej maljusta organizado de la en- 
landaj ekonomiaj fortoj de nia so- 
cio, kaj samtempe tio estas diskri- 
minacia distribuado de la rento,ki- 
un nepre produktas la laboro.Tio ĉi 
devas resti klara kaj kompreninda , 
por ke neniu trompiĝu,nek estu trom- 
pata.

La laboro kaj la ekonomio ĉi- 
arn estas ligitaj. La progreso de la 
tekniko alportis novajn ‘.labormeto- 
dojn, kiuj siavice alportis novan e- 
konomion.

Sed la labortempo apenaŭ san- 
ĝiĝis. Tio signifas, ke la progreso 
ne estis aŭ estas alĝustigita al la 
laboro, la rezulto,estas nepra sen- 
laboreco ; senlaboreco, kiu samtempe 
kreas ekonomian krizon,ĉar se ne ek- 
zistas ekonomio, kiamaniere oni po- 
vas elspezi monon,kiu generus plian 
ekonomion kaj laboron ? Do, denove 
ni venas al la konkludo, ke kio ve- 
re mankas estas racia kaj justa or- 
ganizado de la ekonomio.Tio jam es- 
tas karakterizaĵo de nia sociordo. 
La problemo ne estas nova. Nur oka- 
zas, ke la tekniko tiom rapide pro- 
gresis^ ke la ekonomiaj teknikistoj 
ne ĝustatempe kombinis, aŭ ne volis 
tion fari, tiujn faktorojn de ekono- 
mio kaj laboro.Tio ankaŭ 

zardo, ĉar iuj monopoloj 
ĝis al si tiun teknikan 
kaj estas ili mem, kiuj

estas nenia novajo, ĉar tio ĉiam oka- 
zis, en ĉiu evolu-epoko de la socio.

Kiam la povo ekonomia estos -re- 
gata de la popolo, popolo konscia kaj 
respondeca pri sia agado, kapablo kaj 
suvereneco, malaperos Ĉi tiuj ekono- 
miaj krizoj.

Bedaŭrinde, la popolo ankoraŭ ti- 
on ne komprenis, malgraŭ tio.ke estas 
ĝi, kiu vere suferas la famajn krizo- 
jn, kaj gape ĝi aŭskultas la kanzonojn 
de la elegantaj birdoj.

fili komencis ĉi tiun skribaĵon men- 
ciante iujn opiniojn de fama usona e- 
konomikisto kiu, kiel jam dirite,anon- 
cis, ke ne estas videbla la fino de ĉi 
tiu krizo. Malantaŭ lia sincereco ka- 
ŝiĝas vero, kiun li kaj liaj kolegoj 
bone konas. Li kaj la ceteraj ekono- 
mikistoj bone scias, kie kuŝas lamal- 
sano de nia ekonomio; nur okazas, ke 
li kaj lia kolegaro apartenas al so- 
cio, kiu bazas sian ekziston sur so- 
ciaj maljustaĵoj. La nuna krizo plial- 
tigis tiujn sociajn maljustaĵojn, kaj 
ilia timo, ne estas pro la senlgbor9- 
co, sed pro la kaŭzoj sociaj,kiujn po- 
vus krei tiu senlaboreca situacio, ĝis 
tia grado, ke ĝi povus ŝanĝi la nunan 
sociordon, kaj konsekvence,ili perdus 
siajn privilegiojn kaj samtempe lare- 
gadon de la mondo.

Se vi trankvile deziras analizi 
Ĉi tiun krizon, sen aŭskulti predikojn 
de fakuloj, vi mem ekvidos, ke la kri- 
zo estas solvebla. Por mi, plej grava 
estas la evoluo de la homa menso, pre— 
cipe de tiuj mensoj, kiuj ĉiam suferas 
la krizojn, pri kiuj fakte ili neniam 
kulpis.

La solvo estas nia kaj estas en 
niaj manoj, tial, se, vi eĉ mense ne 
kuraĝas koni la fundon de la proble- 

ne ploru pro la krizo.mo,

LUIS SERRANO PEREZ

ne estas ha- 
alpropri- 
progreson 

prokrastas
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nla "lKT£W.'ĴJ Ilustristo de

Xi klopodas por ĝia ornam'. 

^Desegnajoj de rava beleco, 

£ videote faritaj kun am‘, 

jf ruktoj estas de lia laboro, 

(S) ferantaj plezuron al ni. 

IMin regalu per tia tremoro 

-^'enripoje, mi petas, sinjoro, 

Ornamante ĉiam pli kaj pli.

Ĉllcibiado

IPerdn, 1.983.09.21
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8IALY5TOK

(UISTAN

LUBLIHI

CORNA

PERLETERA AMIKECO /y

.(BARIA GRYC2, 1B Jaroj
8UK0UHEC CORNY, 155; 64-141 BUKOUIIEC GORNY

.BIONIKA UI3CIECHOUJSICA, 13 jaroj
H.SAUIICKIEJ 3/3; 44-330 VASTRZE6IE ZOROJ

.YOANNA PANIUTYCZ, 15 jaroj
ZCROUSKIEGO 13n»33; 17-100 BIELSK POOLASKI

.REATA PIETRZAK, 14 Ja> 
LOTNICZA, 12; 68-100 :

•PIDTO 0CV0DU1CZAK 
PIOVISKA, 10; 09-210 0R08IN

.TERESA ZIELINSKA, 16 
NURRASKA 9/4; 73-300

.andrzej cichon 
BIALINSKA, 26; 47-320

jaroj
L06EZ

GOGOLIN, 3

,KATANYNA STAICZAUJSKA
BOHATEROUI, 28; B9-333 OSIEK n/NOT

.3PNUSZ UJILCZEUJSKI, 15 Jaroj
l-qn IBAJA 275/18; 16-400 SUU/ALKI

.ROBERT KIUEK, 13 jaroj
ILZECKA 79/100; 27-400 OSTR AVIEC SUJIE-lŬkRZYSKI 

.OCROTA SiUIETLIK. 13 Jaroj
SPORTOTA, 2; 96-150 DOBRON

• BEATA GAJ, 15 Jaroj; SUIIEKZEIUKIEGO. 7 ;42-100 KIOflJCK

. JAREK DUL JAROSLAV, 15 Jaroj 
HORSKA 64/1; 75V234 KOSZALIN

.ANTTA PASZKOUISKA
MARCHLEUISKIECO; 1 38-rlOO STRZYZO(U n/iu

.UJ0ZN1AK ZBIGNIEUĴ. 16
P.G.R. MYCOlU; 22-543

.HAREK (UOJCIECHOUJSKI 
PODEOJKIRNEGn 4/6m95;

jaroj • 
CHLOPIATYN

13-269

jaroj
69/35; SVICIE nad

.BEATA E3ANKEUISKA, 12 
r.A.ui.p.

.ANDREO CHYLINSKI, 9 jaroj 
NIEPODUEGLOSCr 14/14; 20246

.CORRDZIEJEIVSKI* ZOZISTAUJ 
ĴASKOU/A DOLNA. 132; JA SKO IJJA

.ALINA LUZNIAK, 13 jaroj
OSIEDLE, 700 UJIS 1/26; 63-600 KEPND

.ROBERT mos, U/OLNOSCI, 153; 42-460 BIIERZECICE 
.BOZENA mOCEKC, KORBIELOUI,206>34W35 BIELSKIE

.«IESLAUJA CHOfllIAK.15 J. ;B7-200 OSIECZEK-TORUN 
.BOROTA BYK, OUBLINY; 11-408 KRASKOIUO

,AGATA FARIS, TflfLNA, 2; 98/100 L'ASK 
.kUCVNA JALOCHA, GOLAV, 84; 08-440 PILAVA

.EUIA OSUCH; 13 J; SIEKIERKA;27-311 TYmiENTCA

KUONA GRAJEK; ZABIYSTOIU, 51 skui 27 ;67-407 SZLICHTINtllUA . KUONA TRUK AEZ, 13 j. DR2EUONA,58 ;42-280 CHE5TDCH0IDA 
.OARIUSZ CUIALINA, lfi J.; ZAUI0DZIE.6; 42-450 USTRON.ANETA KOIUALSKA, 11' J. PIECIOCINIi 7m21

02-784 UIARSZAUIA.
.EUIA MACIE JEUJSKA. 18 J.MOSKOIUA 7/12; 87-3M BRDDNJKA 

.ANOO SZPIBSLIA, KLUIATUUA,93; 26-634 GOZO 

.MARIUS Lt 5NIK0UISKT,0ST0lUY OKSZA; 42-122 (ISTROUIT 

.KRISTCFO CABAJ, 15J.,GRABIANOUJ 12; 08-110 SI60LCE

.IU0NA CHACINSKA,. 14 J. ; 21’-355 DRE1L0IU. 99 

.STEFAN ZIGADUO, GL0UINA.64; 55-207 «IILOCICE 

.JULIO HUmiENNY, R080TNICZA.162/4; 82-300 EL8LAG 

.JA» BASKA S.H., K0C(HIERZ0IU,77; 27-650 SAB130ZEC 

.ANNA LESNIAK.14 J.RE3A l/16;27-210 STAU'ACHO(UICE

.PREDKA ALICJA.POUISTANCOIU 16/6;41/400 MVSL.KATOIUICE AOA!U BIALEK;GUSTAVA fflORINKA 45/32 NIEUIIADOIH

.RAOEK SIENICKI | SIENICA LIPUSY; 18/220 ZYZ£UI LOBIA .BOLANTA UIIELGUS, 15 J. MILKOUI, 33;27/412 SZEUINA

'.MAREK (UJClECHflUISKr, 11 jaroj
POOEDUIORNECO 4/6m95; 15-269 BIALiSTOK 

.MftRZENA PIETRllSINSKA. 10 jaroj
PUSZCYKA 4ml7; 02-777 (UARSZAUIA

.AGNIESKA KS1EZ0P0LSKA, 11 jaroj 
PIECIOLINII 4n>33; 02-784 (UARSZAIUA 

.KAZimiERZ OSUCH; 15 jeroj
SIEKIERKA; 27-311 TYEHlIENICA

RADaSLAUJ DE3TER, 13 jaroj 
OANA CYBISA 3ml'9; 02-764 (UARSZAUIA

. JAROSTAUJ MRDCZEK. 12 jaroj
DEH0OUISKIECO 13m21; 02-764 UIARSZAUIA

MAREK OSUCH1,14 jaroj 
SIEKIERKA 27-311 TYfll TENICA

.ZBICNIEUI MAKUCH', 15 Jaraj 
SIEKIERKA 27-311 TYmlENICA

IZABELA CHOOAKOUISKA. 13 jaroj 
PIECIOLINII, 7n>6; 02-764 UIARSZAUIA

• UIOJCIECH URRANSKI', 13 jaroj 
PIECIOLINII 7m?3j 02-764 UARSZAUIA

.ROMAN CHAU. 16J.SIEKIERKA; 27-311 TYBllENICA

.P Auli T USIDUS. 17J. BIOCOSKA 59/51; 64-920 PILA

.oanuta kutouiica, rs j. pon tam 57 j 44-213 ry8njk

.HISZARO MATULA, 17J.SZARLEJ; 08-101 rNOUiRUCTAUI 3 

.L1PKA IU03CIECH, 15J. CZERUICNYCH SRTANDAROUI 90/72 
.M1CHALSK1 AKAN; TYCHOWO, 18/STAUINA; 76-123 STUPSK

.TERESA CALINSKA.21J.UIIELKA.37;l6-427PR2£HJSl SNI ALKI

.flOflCHT KOLAS,15J. KLAS?TORNA,21; 31-979 HRAHOtU

.TOIHASZ TROCINSKI, 15 Jaroj 
PIECIOLINII 7mlS; «2-764 UIARSZAUIA-

.EVA UIOZMIAK, 18 jaroj
KALINY 32/33; 71-118 SZCZEC1N

.P1OTV MlCHALSKl, 13J.SIEKIERKA; 27-311 TVAIIENICA

,30ANA 8EZEK, 14J.OUJOREK 19/21; 44-200 RY8NIK

,KATANYNA PASKA, ĴAGIELDONSKA ?4/6;7Ŭ-364 SZCZE1N

.VOLANTA KICLAR, KOLEJOUJA 14/31; 36-400 KRO SNO 

.HANNA ĴANKlEUJICZ, instruistina
L0K1ETKA 7/6; 80-100IN0VR0CLAV

,KATARZYNA SCJBUK.15J. KRUPICE 9R ; 17-511 KRUPICE

, 3ANUSZ (UECI ERSKI’, 16 J. ;22 L IPCA.46 ;46-200K.UCfW

.BEATA GRUSZl 7VNSKA^LOK11 IKA 41/6;88-l0u TXJlt.ua AUI .ALICĴA CAŬFR ,PIE1HZ THOUICE 39;34-326 8ICL5HO-|}JAI A

TXJlt.ua
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OLIVA DELIKATAĴO

1

30 gr. da butero.

1

2

10

10

1

Pinĉaĵon da papriko.

olivoj

supkulero da anĉova pasto

K

KUlRflnTE KUO PILflh

INGREDIENCOJ: IO

tekulero da agarika saŭco, 

ovoflavoj 9 

anĉovoj.

nedolĉaj biskvitoj aŭ pantranĉaĵoj 

supkulero da dispecigita petroselo

Intermiksu: buteron, anĉovan paston 

conj ovoflavojn kaj paprikon.

Ŝmiru iomete ĉiun biskviton aŭ pantranĉaĵon 

miksaĵo.

Senkernigu la olivojn kaj farĉu ilin per la res 

tanta miksaĵo, kaj metu ilin sur la centron de tiu biskvi 

au pantran&aĵo.

Metu anĉovan tranĉaĵon sur la olivojn kaj garnu - 

eksteron per dispecigita ovoblanco kaj petroselo.

i ° 
I?

&

BONAN APETITON I
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HORIZONTALE:
A) Vicmontra numeralo, signifanta ke la koncemataĵo venas post du antauaj,- Adverbo esprimanta la generalan ideon pri ŝanĝiĝo 

de stato, kaj pli precize, signifanta: sen plua atendo, senplie,- Nepura substanco, miksaĵo ol pluraj nedifinitaj likvaj hi- 
drokarbidoj, ekstraktata preskaŭ nur el petrolo post distilado kaj uzata kiel solvilo aŭ brulaĵo en motoroj.-Profi kso signi- 
fanta ke oni ĉesis plenumi profesion, oficon, rajti pri titolo, ktp,- Transformiĝo; nova, ŝanĝita aspekto de lu aŭ io,- Fa- 
vora por la sano,- Normana pirato ( 8Ŝ - 10? je ).

B) Specio de turdo, nigra aŭ brunnigra kun flava beko, tro bele kantanta,- Patro de patro aŭ patrino.-Hoviĝi cburu loko al alia.
C) Prepozicio, esprimanta ĝenerale la celon kaj pli precize montranta tion, kies efektivigo aŭ akiro estas celata,- Adverbo mon- 

nedifinitan sao' plej ofte, en praktiko, malgrandan kvanton aŭ nombron. Nalgranda ornamaĵo, finiĝanta per piramideto aŭ konu- 
so, uzata kiel kromaĵo do apogarko, tegmento,ktp.-Daura kuniĝo de pli/raalpli multaj personoj sub komuna regularo, por atin- 
gi ian ajn komunan celon (plezuran, profitan, idealan, ktp).- 'lara mamulo el la subordo de fokuloj karakterizita per trelon-

ĝaj supraj kaninoj kaj vivanta en arktaj regionoj,- Grupo de nematoda vermo,intes- 
tina parazito de homo kaj mamuloj.- Distinga signo de rango, ofico, societo.- 
VERTIKALE:
1) Komencaj, elementaj scioj de scienco aŬ arto. 2) Religiulo vivanta on soleco.
3) Dilatiĝi aŭ di sproni ĝi gaso aŭ vaporo en aparato aŭ maŝino. 4) Interjekcio sio- 

• nitanta energi an'forpelon aŭ rifuzon. 5) Unuo de elektra resistanco.- inklinon 
al io. 6) Organo.komisiita esplori ian difinitan demandon aŭ plenumi ian difi- 
nitan taskon, kaj ĝuanta larĝan memstarecon de organizaĵo. 7) Adverboj gnifan- 
ta:Dpli ol sufiĉe, pli ol neceso, pli ol ĝustamezuro". 8) Linio perpendikulara 
al la ebeno de la horizonto. 9) Numeralo, esprimanta la produton de cent per 
dek. 10) Organa korpo, produktata do la inoj do divarsaj klasoj de animaloj kaj 
enhavanta Ĝermon de estonta samspoca animalo. Loko, spaco karakterizita perlo- 

; konkreta aŭ abstrakta. 11) Latuna konusforma blovinstrumento kun unuopa anĉo - 
kaj klapoj. 12) Membro’de grupo, adepto de doktrino. Infuzio. 13) Kombini kaiŬ- 
ĉukon kun sulfuro, por ke ĝi fariĝu pli firma, pli olasfa kaj imuna je la van- 
mo aŭ malvarmo. 14) Adepto de filozofia doktrino, laŭ kio Dio kreis kiel eble 
banan mondon.

ĈU VI ŜATAS MATEMATIKON ?

Serĉu sesciferan nunaron, sciante ke:
1 ) La adicio de la valoroj do la unua plus dua ciferoj (maldekstro-dokstren) 
egalas la valoron de la kvara cifero. 2 ) La adicio do la valoroj da la unua 
plus tria cifero egalas la valoron de la sesa ciforo. 3) La adicio de la valo- 
roj do la dua plus kvara ciferoj egalas la valoron de la tria ciforo. 4) la a- 
dlcio de la valoroj de la unua plus kvina ciferoj ankaŭ egalas la valoron do

la tria ciforo. 5) La adfpio de valoroj de la tria plus kvina ciferoj estas trioblo ol la kvara ciforo. 6) La sumo do la valoroj 
de la sos ciferoj estas 21.

SOLVO AL IA ENIfflO APERINTA EN IA31*AJh£P0 DE «HELECO*

1) Baleno 2) Nebulo 3) Lupolo 4) Logiko 5) Kiraso 6) Saliko 7) Kinino 8) Nikelo 9) Legato 10) Kolero 11) Soriko
12) Masoni 13) Dinaso 1*.) Radono 15) Donaci 16) Pediko 17) Fokuso 18) Sufoki 19) Rikani 20) Barilo 21) Tolaĵo 22) Raboti
23) Ripari 24) Safiro 25) Terase 26) Dileti 27) Rapida 28) Talaro 29) Rabati 30) Banala 31) Lakona 32) Korano 33) Favoro
34) Vokalo 35) Limako 25) «odora Sinodo 3’'.Kovi ro 33) .brovo Mi) Honoro


